
Z á p i s n i c a 
 

z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, 
konaného dňa 26.02. 2010, v zasadačke obecného úradu vo Vlachove.

 
 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Program :
 

1. Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
2. Kontrola plnenia uznesenia 
3. Záverečný účet obce za r. 2009 
4. Správa o výsledku inventarizácie obecného majetku za r. 2009 
5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci 
6. Vyúčtovanie Výstupu na Stromíš 2010 
7. Zmeny vo vedení Klubu mládeže 
8. Vydanie publikácie Mgr. Ján Gecelovský, „Z histórie futbalu vo Vlachove“ 
9. Interpelácia a diskusia 
10. Návrh na uznesenie 
11. Záver  

 
 
 
 

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Juraj Kováč. 
Privítal prítomných, ospravedlnil neprítomného poslanca p. Petrenka, ktorý sa 
zasadnutia nemohol zúčastniť zo zdravotných dôvodov. Starosta  konštatoval, že 
poslanci sú uznášaniaschopní a oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý 
navrhol doplniť v bode rôzne o: A) úhradu fa za liatinové stĺpy, B) vyúčtovanie 
chránenej dielne, C) dodatok č. l k VZN o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní 
pohrebiska na území obce Vlachovo. Všetci prítomní poslanci schválili rozšírený  
program zasadnutia, ako aj  overovateľov zápisnice Máriu Hlaváčovú a Ing. Ľuboša 
Gála, návrhovú komisiu Ing. Viliama Klobušníka a Dušana Elexa a zapisovateľku 
zápisnice Janu Teplickú. 

2. Starosta obce pri kontrole plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
konštatoval, že z predchádzajúceho uznesenia neboli splnené: 
- kúpa motora do striekačky, 
- analýza spoluúčasti obce na projektoch (vo výške 5%), 
- odkúpenie pozemku od M. Klementíkovej.  

3.   Záverečný účet obce za r. 2009 predložila p. Renáta Lešková a tvorí prílohu zápisnice.    
      Záverečný účet obce za r. 2009 bol poslancami jednohlasne schválený.  
4. Správu o výsledku inventarizácie obecného majetku za r. 2009 predložila p. Renáta 

Lešková a tvorí prílohu zápisnice. Poslanci správu o výsledku inventarizácie 
jednohlasne schválili. Pán Dušan Elexa navrhol vypracovať zmluvu pre OZ Stromíš, 
kde by sa zmluvne podchytil prenájom krojového vybavenia a hudobných nástrojov.  

5. Hlavná kontrolórka obce Ing. Zuzana Elexová predložila správu o overení účtovnej 
závierky a finančného hospodárenia za rok 2009 v obci,  ktorá tvorí prílohu zápisnice. 
Kontrolórka ďalej predložila plán kontrolnej činnosti na rok 2010 a upozornila 



poslancov, že pri kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Vlachovo za 
rok 2007 – 2009 zistila, že naďalej trvá plnenie niektorých uznesení, ktoré navrhla 
zrušiť pre ich neaktuálnosť. Táto správa tvorí prílohu zápisnice. 

6. Rôzne: 
a) Vyúčtovanie Výstupu na Stromíš 2010 predložila p. Renáta Lešková a tvorí 

prílohu zápisnice. 
b) Vyúčtovanie Chránenej dielne predložila p. Renáta Lešková a tvorí prílohu 

zápisnice. Starosta navrhol vypracovať cenník za 15 minútovú masáž 
nasledovne: 2 € krčná chrbtica a ramená, 2 € dolné končatiny, 2 € chrbát. Za 
Ceragem navrhol cenu 2 € cudzí a 1 € domáci. 

c) Dodatok č. 1 k VZN o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na 
území obce Vlachovo – Cenník cintorínskych služieb predložila Jana Teplická. 
Ceny sa zaokrúhlili na celé eurá, doplnil sa poplatok za detský hrob a urnu. 
Tento dodatok tvorí prílohu zápisnice. 

d) Starosta predložil žiadosť Mgr. Jána Gecelovského o dotáciu od obce na 
vydanie publikácie „Z histórie futbalu vo Vlachove“. Poslanci jednohlasne 
schválili poskytnutie dotácie vo výške 500 €. 

e) Starosta predložil žiadosť od vlachovskej mládeže o zriadenie Klubu mládeže 
v bývalej MŠ vo Vlachove a poukázal na zmeny vo vedení Klubu mládeže. 
Ing. Ľuboš Gál prečítal  prevádzkový poriadok, prevádzkové hodiny a zoznam 
členov. Zastupiteľstvo navrhlo napojiť Klub mládeže na obec a povoliť 
prevádzkové hodiny klubu denne od 19.00 do 22.00 a v PIA a SO do 24.00. 
RNDr. Viera Hroncová navrhla odsúhlasiť Klub tak, ako to bolo predložené 
a časom sa uvidí. Podľa nej, treba dať mladým šancu. 
Poslanci povolili oslavy okrúhlych jubileí spoločne 1x za štvrťrok. Požadujú 
zoznam členov Klubu, pretože len členovia budú môcť usporadúvať jubilejné 
oslavy. Starosta ďalej predložil žiadosť mládeže o usporiadanie zábavy na 
Veľkú noc. 

f) Starosta informoval poslancov o potrebe úhrady fa za liatinové stĺpy, ktoré sú 
osadené pred kultúrnym domom. Úhrada fa bola poslancami jednohlasne 
schválená. 

g) Starosta podal informatívnu správu o stave podaných žiadostí a stave 
rozbehnutých projektov. Rekonštrukcia mlyna už prebieha, výstavba 
viacúčelového ihriska sa začne v apríli, na II. etapu výstavby ČOV je podaná 
žiadosť, ako aj na vybudovanie zberného dvora, sociálneho podniku Vlachovo 
– Gočovo. Od POD má obec schválenú dotáciu vo výške 3452 €, ktoré budú 
použité na vybudovanie mostíka k ľadovni. Starosta ďalej informoval 
prítomných o začatí prestavby prípravky na kuchynku v budove OÚ.  

 
7. Interpelácia a diskusia:  

  
1. Ing. Viliam Klobušník upozornil na veľmi zlý stav cesty na Kúpeľnej 

ulici, ktorú nám ničí voda. Navrhol urýchliť jednanie s majiteľkou 
pozemku Máriou Klementíkovou o odkúpení záhrady a tiež navrhol 
vypracovať projekt na odvedenie prívalovej dažďovej vody z obce, 
ktorá vymýva cesty.  

 
2. Ing. Ľuboš Gál sa informoval, koľko treba ešte zaplatiť za 

vybudovanie chodníkov a požiadal starostu o zostavenia plánu 
čerpania dovolenky, nakoľko mu bude končiť volebné obdobie. Ing. 



Ľuboš Gál informoval poslancov o školení CO, ktorého sa zúčastnil 
a upozornil na potrebu vypracovania protipovodňového plánu obce. 
Ďalej informoval, že treba vypracovať plán ukrytia obyvateľstva 
a nahlásiť smerové číslo, koľko občanov zostane v obci v prípade 
mobilizácie. 

 
3. Ing. Zuzana Elexová informovala o školení, ktorého sa zúčastnila. 

Upozornila prítomných poslancov, že všetci poslanci majú mať svoj 
plán činnosti, ktorý si musí vypracovať každý jeden z nich. Na 
základe tohto plánu bude hodnotená ich činnosť za volebné obdobie. 

 
4. Jaroslav Mihók navrhol, aby lesné cesty čistili majitelia a búrkovou 

vodou vytvorené jamy a výtlky na lesných a poľných cestách 
opravili. 

 
5. Starosta upozornil, že napr. cesta povyše p. Mihóka na mape vôbec 

neexistuje, majiteľom je PD, ktoré by malo cestu čistiť a spravovať. 
Starosta po konzultácii s Marianom Kušnierom navrhol vydať prvé 
tohtoročné číslo Vlachovských novín pred Veľkou nocou. 

 
 

8.    Návrh na uznesenie . Starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby predložila návrh    
       na uznesenie  z 25. zasadnutia OZ. Návrh na uznesenie predložil Dušan Elexa. 

 
 
 

U z n e s e n i e   č. 25/2010 – OZ : 
 
 Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove: 
 
 
A: Berie na vedomie: 

1. Informatívnu správu o vyúčtovaní Výstupu na Stromíš 2010  
2. Vyúčtovanie hospodárskej činnosti chránenej dielne za r. 2009 
 

B: Schvaľuje: 
1. Záverečný účet obce Vlachovo za rok 2009, bez výhrad 
2. Správu ústrednej inventarizačnej komisie obce Vlachovo o výsledku inventarizácie 

k 31. 12.2009 
3. Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti v obci 
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2010  
5. Dodatok č. 1 k VZN o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na 

území obce Vlachovo – cenník cintorínskych služieb 
6. Úhradu faktúry za liatinové stĺpy verejného osvetlenia v areáli KD v hodnote 

8 532 € 
7. Cenník masážnych úkonov v chránenej dielni 
8. Poskytnutie dotácie v sume 500 € na vydanie publikácie Mgr. Jána Gecelovského 

„Z histórie futbalu vo Vlachove“ 
  

 



 C: Súhlasí: 
1.   So zmenami vo vedení Klubu mládeže a prevádzkovými hodinami denne 

od19.00do 22.00 a v piatok a sobotu od 19.00 do 24.00, s usporadúvaním 
jubilejných osláv členov klubu spoločne 1 x za štvrťrok a s konaním Veľkonočnej 
zábavy v réžii Klubu mládeže. 

 
         D: Ruší: 

1.   uznesenie  Obecného zastupiteľstva vo Vlachove č. 2/2007, bod D/1 
      2.   uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vlachove č. 3/2007, bod D/1 

3.   uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vlachove č. 8/2008, bod E/1 
 

Tieto uznesenia v súčasnosti stratili opodstatnenosť a sú nerelevantné.  
 
Návrh na uznesenie  bol poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený  
/ 5 poslanci /.  
 
 
 

9. Záver 
  
Po ukončení diskusie a prečítaní návrhu na uznesenie starosta obce 25. zasadnutie 
obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
Zapísala: Jana Teplická 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:                                                                         Mgr. Juraj Kováč 
                                                                                                                starosta obce 
 

 
Mária Hlaváčová ................................................ 
 
 
Ing. Ľuboš Gál ................................................... 
 
 
 
 

 
 
 
    
  

 
 

 
 
 
 


